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Europese samenwerking op het gebied van kernenergie.

1. Ik doe U hierbij afschrift toekomen van de (gedeeltelijke)
notulen van de vergadering van het Bestuur van het Reactor
Centrum Nederland, dd. 2 Augustus jl. In aansluiting op
hetgeen ter vergadering werd behandeld, laat ik hieronder
enkele aantekeningen volgen, welke voor de verdere gedachtenbepaling wellicht van enig belang zijn.
Hierbij wordt niet ingegaan op de vraag, welke vorm van
samenwerking wenselijk en mogelijk is.
Zolang niet een behoorlijke"inventarisatie" van de proble
men heeft plaatsgehad, is de tijd nog niet gekomen om
vast te stellen of Europese samenwerking op het gebied
van de vreedzame toepassing van atoomenergie een supra-r
nationale vorm dient te hebben, omdat de daarbij betrokken
belangen niet of in niet voldoende mate op nationaal niveau
kunnen worden behartigd.
De feitelijke studies welke momenteel in het kader van
de "Zes" en van de OEES plaatsvinden zijn dan ook dringend
noodzakelijk als grondslag voor een beredeneerde gedachtenbepaling .
2. Nieuwe toepassingen van atoomenergie worden in steeds
ruimere mate bekend.
Deze toepassingen betreffen niet alleen de omzetting van
kernenergie in electrische energie, doch o.a. ook energieproductie voor scheeps-, vliegtuig en ander gebruik,
warmteproductie voor huisgebruik en de productie en aanwending van isotopen.
Momenteel wordt alleen de isotopenproductie enz. in prak
tijk gebracht.
Op het gebied van electrische energievoorziening is bekend,
dat binnen afzienbare tijd toepassingen op commerciële
basis mogelijk zijn.
Het begrip commercieel omvat hier niet alleen een afweging
van hoge investeringskosten tegen de energieproductie,
m.a.w. de kostprijs, doch eveneens wordt hierbij als belangrijke factor in overweging genomen dat het noodzakelijk
is nieuwe energiebronnen aan te wenden door gebrek aan of
door hoge kosten van bestaande energiebronnen (kolen, olie
en gas). Dit brengt mede dat misschien de eerste types
in gebruik te nemen energiereactoren niet de meest effi
ciënte en kostprijs-verantwoorde zullen blijken te zijn.
Overige toepassingen zijn nog geheel in het onderzoekings
stadium.
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Verschillende aspecten die een Europese samenwerking of
samenwerking in groter verband op dit tijdstip zouden
wettigen:
a ) grondstoffen.
In de eerste plaats kan het nodig blijken dat een samen
werking t.a.v. de grondstof, in dit geval splijtbaar mate
riaal en eventueel andere bij splijting noodzakelijke
grondstoffen, tot stand komt.
Niet aleen moeten deze grondstoffen voorradig zijn,
opdat nationale programma's kunnen worden uitgevoerd,
doch zij moeten eveneens geschikt worden gemaakt voor
gebruik, hetgeen zeer hoge investeringen eist.
Het is moeilijk te overzien hoe het grondstoffenvraagstuk /.ion zal ontwikkelen en te voorspellen of
zich op den duur een schaarste of overvloed zal voordoen,
(de ertsen bevinden zich niet in noemenswaardige hoeveel
heden in West-Europa; een gemeenschappelijke productie
van splijtstoffen is d e n k b a a r ) .
In dit opzicht zullen de structuur en werkwijze van
een eventuele "agency" in V.N.verband juist voor de
niet-grondstoffen bezittende landen van groot belang
zijn.
b ) nationale

programma's.

Het is niet alleen kostbaar, maar ook tijdrovend en
inefficiënt indien, zoals thans geschiedt, ieder land
nationale programma's opstelt en uitwerkt, zonder dat
men de beschikking heeft over gegevens en resultaten van,
vaak overeenkomstige, programma's in andere landen.
Dat het opstellen van programma's nationaal geschiedt,
is overigens begrijpelijk, omdat de meeste landen de
atomische wedloop niet willen missen en nationaal hun
onderhandelingspositie willen verbeteren t.o.v. derden.
Bovendien heersen er nog diverse stromingen welke ruwweg
variëren tussen 2 uitersten n l . :
i de stelling, dat de Amerikanen (en de Engelsen)
zover vóór zijn, dat men door van hen het laatste
snufje te kopen tijd en geld spaart;
ii de stelling, dat zelfstandige onderzoekingen en toe
passingen niet alleen een betere onderhandelingspositie
scheppen, doch ook het bedrijfsleven in staat stellen
de atomische ontwikkeling geleidelijk door te maken,
hetgeen de uiteindelijke concurrentiepositie zal ver
beteren door opgedane ervaring.
Hoe deze varianten ook worden toegepast, het lijkt momen
teel niet mogelijk enig practisch uitvoerbaar programma
op te stellen en uit te werken zonder bijstand van de V.S.
of het V.K., welke beide landen een voorsprong konden
opbouwen, die voorlopig niet -en misschien nimmer- is
in te halen. Frankrijk komt pas een hele tijd daarna
met enige ervaring en veel plannen, doch hoe hoog deze
moeten worden aangeslagen, kan moeilijk worden vastgesteld.
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Een extra moeilijkheid ligt in het feit dat de meeste
nationale programma's eveneens een m i l i t a i r , en derhalve
politiek, aspect v e r t o n e n .
c ) practische

toepassingen.

Als derde en meest spectaculair aspect kan worden g e 
noemd het tot standbrengen van een samenwerking, verhand
houdend met de op handen zijnde industriële revolutie,
dus energievoorziening door middel van kernreactoren,
en verband houdend met op kernphysische toepassingen
gerichte industriële arbeid.
Het eerste houdt momenteel direct verband met de electrische energiebehoeften der landen, de bestaande samen
werking m . b . t . het koppelen van electriciteitsnetten enz.
en wel speciaal omdat men nog niet toe is aan practische
samenwerking voor de kernenergieproductie voor scheeps-r,
of ander gebruik (w.o.warmteproductie voor h u i s g e b r u i k ) .
M . b . t . het tweede, n.1. samenwerking ten aanzien van op
kernphysische toepassingen gerichte industriële arbeid,
is nog moeilijk te overzien hoe de markt voor bijvoor
beeld kernphysische apparatuur er zal gaan uitzien. Als
gevolg hiervan zullen nationaal geen toezeggingen kunnen
Y/orden gedaan. Hoewel (of juist omdat) er nog geen u i t 
gesproken gevestigde belangen zijn, lijkt samenwerking
b.v. ten aanzien van de productie van speciale installatie
onderdelen en apparatuur vooreerst moeilijk denkbaar.
d) theoretische en practische

onderzoekingen.

In n a u w verband met b ) zal het wellicht noodzakelijk
en gewenst blijken dat wetenschappelijke deskundigen de
gelegenheid krijgen op bepaalde gebieden ervaring op te
doen in andere landen. Wellicht zal een zekere, momenteel
aanwezig zijnde tendens tot bilateralisme moeten worden
tegengegaan. Niettemin is aan een multilaterale WestEuropese samenwerking t.a.v. dit aspect een specifiek
bezv.aar verbonden, waar het niet direct zuiver weten
schappelijk onderzoek betreft,(zoals de C E R N ) . Dit
bezwaar komt voort uit het feit dat in de V . S . (en het
V . K . ) , al"of niet terecht, vele gebieden van onderzoek
aan beveiligingsvereisten zijn onderworpen. Men zou zich
kunnen voorstellen dat b.v. de V . S . althans aanvankelijk
minder geneigd zullen blijken te zijn aan individuele
landen z.g. "Restricted Data" te verschaffen als bekend
wordt, iat deze straks mede bestemd zouden kunnen zijn
voor uit security-oogpunt dubieuze Europese partners.
e) isotopen.
Men zou wellicht met enig optimisme kunnen stellen
dat internationale samenwerking tot stand zou kunnen
komen op het gebied van de productie, het gebruik en
de toepassingen van isotopen voor medisch, biologisch
en agrarisch en misschien zuiver natuurkundig gebied;
hieronder zou ook kunnen vallen bescherming van de be
volking tegen radioactieve stralen (verpakking, veiligheidsvoorscnriften, transport, vernietiging). Er schijnt
wel incidentele samenwerking te bestaan op dit gebied,
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doch dan niet in de overheidssfeer.
f ) Speciaal als uitvloeisel van c) en e) doet zich nog
een aspect voor, waar misschien West-Europese samenwerking
van belang aal blijken te zijn. Het betreft hier het alge-r
meen probleem van de bescherming van de bevolking tegen
radio-activiteit en meer in het bijzonder die, welke voort
vloeit uit de radio-activiteit van afvalstoffen.
Resumerende, kan worden gesteld:
a) Samenwerking t.a.v. grondstoffenvoorziening is gewenst,
als voorzorg dat Europa over voldoende materialen beschikt
lijkt nodig;
b) Het geschikt maken van grondstoffen voor splijting, dan
wel de bouw van reactoren voor electrische energievoorzie
ning, vereist grote investeringen. Nog in genen dele is
te voorzien hoe de techniek zich zal ontwikkelen, hetgeen
de discussie over samenwerking ongetwijfeld zal bemoeilijken.
c) een te strak bilateralisme, hoewel thans vrijwel uit
sluitend beperkt tot onderzoekingen en gegevens, moet in
Europees verband worden tegengegaan. Er is in dit stadium
echter niet veel meer te doen dan de ontwikkelingen op
het gebied der research nauwlettend te volgen en de overgang
van bilateralisme naar multilateraiisme-verhoudingen te
bevorderen. Programma's dienen zoveel mogelijk te worden
gecoördineerd.
d) Te onderzoeken ware of samenwerking op isotopengebied
terstond ter hand kan worden genomen.
e) Hetzelfde geldt voor samenwerking inzake aangelegenheden,
de volksgezondheid betreffende.
ft f) Voorkomen moet worden dat grote industrieën (b.v. in
I Frankrijk), van overheidswege enige machtspositie in West\ Europa krijgen toegewezen. (Een zekere achterdocht lijkt
• gerechtvaardigd.)
g) Ontwikkelingen in internationale technische organisaties
moeten nauwkeurig worden gevolgd; de West-Europese landen
kunnen wellicht nastreven zoveel mogelijk een gemeenschap
pelijke houding t.a.v. die organisaties in te nemen.
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